
 

 

 

 

 

Medlemmene i Helsefellesskap Innlandet  

Deres ref.:  Vår ref.: Lind 
 

Dato: 17.02.2022 

REFERAT- EKSTRAORDINÆRT MØTE I HELSEFELLESSKAP INNLANDET - SMITTESITUASJONEN  
 
Møte:  Møte pr videokonferanse eller telefon 

Møtedato/ 
sted/tid: 

Torsdag 17.02.2022 Kl 08.00-08.30 – Teams 

Faste 
deltakere: 
 

Arne Skogsbakken, rådmann Søndre Land, leder i Strategisk samarbeidsutvalg 
Alice Beathe Andersgaard, adm. direktør Sykehuset Innlandet 
Ellen Henriette Pettersen, direktør medisin og helsefag 
Benedicte Thorsen-Dahl, divisjonsdirektør Psykisk helsevern 
Kari Mette Vika, divisjonsdirektør Gjøvik-Lillehammer  
Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Prehospitale tjenester 
Astrid Millum, divisjonsdirektør Habilitering/rehabilitering 
Håvard Kydland, konst. divisjonsdirektør Elverum-Hamar  
Lisbet Kjøniksen, Helseregion Gjøvik 
Bernt Tennstrand, Helseregion Sør-Gudbrandsdal 
Therese Hole, Helseregion Nord-Gudbrandsdal 
Aud Bakken, Helseregion Valdres 
Sverre Rudjord, Helseregion Hamar 
Aino Kristin Kristiansen, Helseregion Sør-Østerdal  
Bård Sundmoen Aas, Helseregion Nord-Østerdal 
Gunn Rauken, Brukerutvalget Sykehuset Innlandet 
Jørunn Hassel, brukerrepresentant kommune 
Marianne Nielsen, NSF, arbeidstakerrepresentant Sykehuset Innlandet 
Ida Høiby, NSF, arbeidstakerrepresentant for kommunene 
Karianne Sten Solheim, Fagforbundet, arbeidstakerrepresentant kommune 
Kristine Gaarder, leder praksiskonsulentene i Sykehuset Innlandet  
Marthe Flugstad, avdelingssjef Samhandling og brukermedvirkning Sykehuset Innlandet 
Kristin Måntrøen Lorentzen, spesialrådgiver KS-Innlandet, observatør fra KS 
 
Eli Blakstad, velferdsdirektør Statsforvalteren i Innlandet 
Harald Vallgårda, fylkeslege Statsforvalteren i Innlandet 
Jordis Pötzl-Obytz, Statsforvalteren Innlandet 
 
Sekretariat: Janne Lind, interkommunal rådgiver, Helsefellesskapet Innlandet,  Sverre 
Sætre, rådgiver Samhandling og brukermedvirkning SI, Britt Haugen, informasjonssjef 
stabsområde Helse 

Forfall Arne Skogsbakken 

 



  

 
 

 
 

 
 

09-22 Koronavirus - status tiltak og samarbeid 
 
Statsforvalter 
Koronaveilederen er under revidering for å oppdatere råd om håndtering av utbrudd, smitte og 
smitteverntiltak på sykehjem. Spesialisthelsetjenesten meddeler også om behov for å oppdatere råd 
innen samme område. Råd om smittesporing og -registrering er også under revisjon. 
 
Sykehuset Innlandet 
Gul beredskap. 
Antall innlagte pasienter med covid er 18 på somatikk, hvorav 3 er på intensiv. Smittede innen psykisk 
helse er ikke medregnet. Det er utført 13 000 PCR analyser forrige uke, hvorav 69% er positive.  
Driften stabilisert etter utfordringene forrige uke, men fortsatt krevende. Det er høyt sykefravær, som 
påvirker aktivitet på poliklinikk og operasjon. Det er lite utskrivningsklare pasienter, og kommunene 
gjør en god jobb. Det er mindre justeringer på smitteverntiltakene til besøkende, for å ivareta 
pasientene. Det er krevende å håndtere utbrudd, og er man ikke tett nok på, er det erfaring med raskt 
økning i smitteutbruddet. Studenter fra HINN og NTNU som er i praksis i sykehuset kan inngå i lønnet 
arbeid og få dette godkjent som praksis 
 
Helseregion Sør-Gudbrandsdal 
Det kan se ut som smittetrenden har stabilisert seg og er synkende. Det er grei kapasitet i tjenestene, og 
stort sett på samme nivå som normalt. Sykefraværet er høyt og utfordrende. Kontinuitetesplan benyttes. 
Utbrudd Lillehammer Helsehus antas å være over toppen, med høyt antall smittede pasienter i 
enkeltavdelinger, og det er også noe smitte i tilrettelagte tjenester. Antall vasinasjonsdager reduseres. 
Det er jevnt stort trykk på felles legevakt og bemanningen økes i forbindelse med vinterferien .  
 
Helseregion Nord-Gudbrandsdal 
Det er raskt økende smitte og vanskelig å få oversikt. Det er fokus på sårbare tjenester, og strenge 
regimer for besøkskonttroll og lav terskel for å teste seg i tjenestene. Jobber med å bedre legedekning på 
legevakten.  
 
Helseregion Gjøvik 
Ikke noe å melde og driften håndteres i kommunene.  
 
Helseregion Valdres 
Alle kommunene har økende smittetrend. Det er krevende i tjenestene, men det håndteres.  Legevakten 
styrkes som normalt i vinterferien. 
 
Helseregion Hamar  
Høye og stabile smittetall. Det er spredte smittetilfeller i i alle tjenestene, men ikke utbrudd. 
Kontinuitetsplanene er ikke tatt i bruk. Skole og barnehage har det mest krevende. Testkapasitet 
opprettholdes ut mars.  
 
Helseregion Sør-Østerdal 
Enkelte kommuner har økende smitte og det er jevnt over krevende i tjenestene. Flere institusjoner har 
utbrudd. Det er høyt sykefravær og Åmot kommune har iverksatt kontinuitetsplan og benytter 
pensjonister og  frivillige i tjenestene. Trysil ser stor økning i bookingtall, og øker bemanningen på 
legevakten i perioden uke 6 – 9. De forventer 12-1300 skader. Pga pandemien er det 
leveranseproblemer på reagenser, gips og medisinsk forbruksmateriell. 
 
 
 



  

 
 

 
 

Helseregion Nord-Østerdal  
Stigende smittetrend. Det er ikke kritisk i forhold til drift noen plasser, men presset drift. Kjører normal 
oppbemanning på legevakt i vinterferien. 
 
10-22 Eventuelt 
Vurder til neste møte om denne møteserien skal avsluttes 24.2.2022. 
 

 
Nytt møte torsdag 24.02.2022 kl. 08.00 
 
Kopi: SI ledergruppe, postmottak i kommunene i Innlandet 


